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           Nr. 595/18.03.2019 
Număr dosar: 654/99/2015 
Termen: 08.05.2019, ora 9:00, S2 MA 
Debitor: S.C. IASIDENT S.R.L. Iași 
Strada Vasile Lupu 128, Iaşi, 70035  
Nr. 22/2095/1992, CUI: RO1979013 
«În Faliment, In Bankruptcy, En Faillite» 

Tribunalul Iași, Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal. 
 
Adresa: Palatul de Justiţie din Iaşi:  România, 
Iaşi, Judeţul Iaşi,  Strada Elena Doamna, nr. 1A, 
 Cod poştal 700398 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  
 

 
 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 
 Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu, cu sediul ales în Piatra 
Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului S.C. Iașident S.R.L., conform Sentinței nr. 1820/2015 din 18.11.2015, 
pronunţată de Tribunalul  Iași, Secţia a II-a Civilă - Faliment, în dosarul 654/99/2015, vinde 
la  licitaţie publică cu strigare:  

BUNURI MOBILE:  
- Centrală termică marca ”Motan” seria BB – 033200 = 330 lei;  
- Centrală termică marca ”Style Sylber” seria 13c – 0314262100 

(nefuncțională) = 160 lei;  
- Sabloator cu pedală, cu 2 module, Seria 0806 – 053 -027= 1.570 lei.  
- Laptop ”Fusitsu Esprimo Mobile” cu seria YKLK191879 = 150 lei.  
- Prețurile nu conțin TVA. 

Vânzarea se face în lei, la cursul valutar din data licitației.  
Licitația are loc la data de 22.03.2019 ora 15:00, la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, 
parter.  

 Dacă la această licitație bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitații cu 
același preț de pornire: pe data de 29.03.2019, ora 15:00;  05.04.2018, ora 15:00; 
12.04.2019, ora 15:00. 

Dacă valoarea euro din data licitației este mai mică decât ceea din data 
efectuării raportului de evaluare, echivalarea se va face la acest din urmă curs de 
schimb valutar. 
 Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a 
participanţilor, dovezile de achitare a garanției de participare şi a caietului de sarcini, 
se vor face până în ziua licitaţiei ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar.  
 Pentru înscrierea la licitaţie se vor depune documentele indicate în caietul de 
sarcini ce poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar: 

1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (caietului sarcini / regulament 
vânzare, raport evaluare) de la sediul lichidatorului judiciar - 50 lei;  

2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat 
în contul special indicat în caietul de sarcini; 

3.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 



4.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în 
caietul de sarcini (copie de pe certificatul de înmatriculare, copie de pe actul de 
identitate, copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, declaraţie pe proprie 
răspundere că nu se află în procedura de faliment, împuternicirea acordată persoanei 
care reprezintă ofertanţii/ofertantul;  pentru persoanele juridice străine: scrisoare de 
bonitate financiară eliberată de o banca străina cu care o bancă română are relaţie 
de corespondent, copii legalizate ale actelor sus menţionate traduse în limba 
româna) 

Vânzarea se poate face și prin NEGOCIERE DIRECTĂ, prin depunerea unei 
oferte ce va fi comunicată spre aprobare adunării creditorilor. 
  
 Relaţii la  tel. 0233233243 / 0753483243 / 0723011712 

 
 

LICHIDATOR JUDICIAR 
 CII LAURA BANU 

 
 

 
 


